
 

 

Idrætsanlæggene i Gladsaxe 
Gladsaxevej 200, 2860 Søborg 
Telefon: 39 57 62 00 
E-mail: idraet@gladsaxe.dk 
 

 
 
Til klubber på boldbaner, Skoler 
 

 
 
 

 
         Søborg, den 8.marts 2022 
  

 

Boldbaner på skoler, sæson 2022 – følgebrev til bookingbekræftelse 

 
Vedlagt oversigt over kontaktpersoner på klubber, skoler, stadion, start- og  
slutperiode. 
 
Startdato for træning og turneringskampe på skolebaner er i år i uge 14, mandag den 4. april 
2022.  Datoen er afhængig af, at vejrforholdene tillader det. Eventuel ændring af startdato vil 
blive meddelt pr. mail. 
 
Evt. turneringskampe på skolebaner, som ligger forinden opstartsugen, kan afvikles på kunst-
græs efter nærmere aftale med FIG, Per Seier og områdeleder Morten Just Jacobsen (pr. 
01.04.22). Send mail til fig@gladsaxe.dk med angivelse af dato og tid. 
 
Den baneansvarlige klub (markeret med * på oversigten) har ansvaret for at aflyse i tilfælde af 
f.eks. kraftigt regn. Henvendelser omkring den enkelte banes tilstand kan ske direkte til Glad-
saxe Stadion. 
 
Husk i forbindelse med afvikling af kampe, at hjemmeholdet også er ansvarlige for udeholdets 
benyttelse af bane og omklædningsrum. Det betyder, at der skal fejes, lukkes vinduer, slukkes 
lys og aflåses i både hjemmeholdets og udeholdets omklædningsrum. 
 
Gladsaxe Stadion skal kontaktes omkring net og kroge til målene.  
 
Hjørnestænger og flag kan hentes af den baneansvarlige klub på Gladsaxe Stadion efter aftale. 
Vær opmærksom på, at hjørnestænger og flag er til banen og dermed til brug for alle brugere.  
De skal derfor opbevares, så de er tilgængelige for både klubber og skole. 
 
Ferie- og lukkedage fremgår af bookingbekræftelserne, som er tilgængelige på glad-
saxe.dk/booking. Praktiske forhold, herunder nøgler/nøglebrik skal træffes med skolens ser-
viceleder forinden opstart. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Larsen 
Idrætsanlæggene i Gladsaxe 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Berørte Skoler, FIG, Gladsaxe Stadion, Vagten, Lokalebooking 
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Skolebaner 2022  
 
Start og slutperiode: Uge 14, den 4. april til og med uge 41, den 16. oktober 2022 (træning og 
kampe). 
 
Den klub, der er efterfulgt af *, er ansvarlig for aflysning af træning/kampe i tilfælde af dårligt vejr.  
Aflysning skal også ske til de evt. øvrige klubber på banen og skolen.  
  

Skole Serviceleder 
Telefonisk træffetid: 
Mandag til fredag 7-15 

Klubber 
* = ansvarlig klub 

Kontaktperson Telefon - 
dag/aften 

Buddinge  
Carsten Pedersen 
2059 6041 
carped@gladsaxe.dk  

Boldklubben Søborg * 
 
 

Guy Rubaudo 
boldklubben@hotmail.com  

4011 8051 
 

Gladsaxe  
Ole Juel Larsen 
2014 4864 
bkdojl@gladsaxe.dk  

IF Bytoften * 
 

Thomas Dreyer 
dreyer.thomas@yahoo.dk  

5211 9075 

Grønnemose 
Dennis Dogan 
4011 5852 
dendog@gladsaxe.dk  

Høje Gladsaxe IF * 
 

Tommy Torbjørnsen 
tommyt@os.dk 
    

4026 7976 
 

Mørkhøj  
Per Andersen 
4036 0222 
perand@gladsaxe.dk   

FC Bella * 
 
 
Torveparken Sportsklub  

Gitte Larsen 
gitte@fcbella.dk 
 
Michael Petersen 
michael.petersen@lasini.dk    

2895 1611 
 
 
4057 1325 
 

Skovbrynet  
Thormund Poulsen 
2046 7304 
thanpo@gladsaxe.dk  

VB 1968 * 
  

Jørgen Franck 
jorgen.franck@privat.dk  
 
  

2121 8680 
 

Stengård  
Mikkel Achton 
3055 6530 
mikach@gladsaxe.dk 

Bagsværd Boldklub *  Claus Møller 
claus@bagsvaerdboldklub.dk 
  

6133 4750 

Vadgård  
Mikkel Achton 
3055 6530 
mikach@gladsaxe.dk  

 
  

 
 
  

  

 

 

 
Ansvarlig for: 

 
Kontaktperson / mailadresse : 

            
Telefon: 

Mål, Opstregning og net 
Klipning og 
vedligeholdelse 

Idrætsanlæggene i Gladsaxe 
idraet@gladsaxe.dk 
Områdeleder, Morten Just Jacobsen (pr. 01.04.22) 

Adm: 
3957 6203 

Banefordeling, bookinger fig@gladsaxe.dk  
FIG, Per Seier  

3957 6205 

Lokaleadministration 
Vagten 

lokaler@gladsaxe.dk 
ISGVagtserv@gladsaxe.dk  

3957 5337 
2025 7551 

 
 


